Voorgerechten
Visplateau € 10,75
Geroosterde tonijn met 5 spices, sushirijst, wakame en furikakemayonaise
€ 9,95
Gebakken gamba’s met knoflook en rode peper
Carpaccio met pesto, rucola, geroosterde nootjes en Parmezaanse kaas € 9,95
Tataki van runderhaas met een koolsalade en bosui € 9,75
Steak-tartaar op Japanse wijze met wakame en wasabimayonaise
Gegrilde kip met little gem sla, Parmezaanse kaas, uitgebakken spek en
ansjovismayonaise € 9,25
Gegratineerde geitenkaas met bladerdeeg, walnoot, rucola en balsamicostroop
€ 9,50
Champignons uit de oven gevuld met pomodoriboter € 8,50

Dagsoep € 6,00

Maaltijdsalades
Carpaccio met pesto, rucola, geroosterde nootjes en Parmezaanse kaas €14,75
Huisgerookte zalm met avocado en tzatzikisaus € 15,25
Gegrilde kip, uitgebakken spek, Parmezaanse kaas en ansjovismayonaise
€ 14,95
Geitenkaas met geroosterde nootjes, zongedroogde tomaat en
balsamicodressing € 14,25

Hoofdgerechten
Gewokte gamba’s met een saus van rode curry, geserveerd met rijst € 17,25
Vangst van de dag € 19,75

Van de grill
Zuid-Amerikaanse steak (250 gr) € 19,75
Ossenhaasspies
Kip of varkenshaassaté
Spareribs, zoet of pittig, met knoflooksaus

Biefstuk van de ossenhaas
Gevulde varkenshaas met brie en katenspek
Gebakken eendenborst
Gewokte ossenhaaspuntjes met teriyakisaus en rijst € 18,75
Vleesplateau, 400 gram, voor de vleesliefhebber € 24,00

Vegetarische dagschotel € 16,00

Kindermenu’s
Friet met frikandel, kroket, kipnuggets of kaassoufflé € 6,95

Nagerechten

Dame blanche € 7,00
Ananassorbet met marshmallows en een shake van kokos € 8,50
Appeltaartje met vanille-ijs € 7,50
Crème brûlée € 7,00
Triffle van witte chocolade-mouse, brownie, bol ijs en rood fruit € 8,50
Kaasplankje € 8,95

Koffie’s

Thee € 2,75

Koffie € 2,25

English Ceylon

Cappuccino € 2,40

Earl Grey

Koffie verkeerd € 2,40

Rooibos

Latte macchiato € 2,75

Groen

Espresso € 2,25

Jasmijn

Dubbele espresso € 3,25

White Fu (witte fruitthee)

Espresso macchiato € 2,40

Verse gember
Verse munt

Koffie met likeur en
gezoete room € 6,75
Irish coffee – Jameson
Spanish coffee – Licor 43
Italian coffee – Amaretto
French coffee – Grand
Marnier
Jamaican coffee – Tia Maria
Coffee Sous-Chef – Tia
Maria en Grand Marnier

